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و ديحوتلا ربنم
داهجلا

ةيناثلا ةعومجملا

ءارش
نع قيرطةرايس
؟ كنبلا



داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

لا:55 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/9/28

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... مكيلع الم سلا

موقي ثيح كنبلا قيرط نع ةرايس ءارش ملسملل زوجي له
نع زجاع هنكل ثمال10000$و اهرعس ةرايس رايتخاب يرتشملا
هل اهعيبي هلو ةرايسلا ءارشب ذئدنع كنبلا موقيف غلبملا اذه نيمات

؟ هيلع قفتملا طيسقتلا ب12000$ب

عم اهدقع زوجي يتلا ةغيصلا يه ام زوجي ال عيبلا اذه ناك اذإ
عيبلا اذه ناك ؟واذإ تامرحملا نم ساملا دقعلا حبصي ثيحب كنبلا
ءارشل ةبسنلا ب كلذكو ةرورضلا دنع زوجي لهف ةجاحلا دنع زوجي ال

. ةباج اإل ىلع اريخ هللا مكازج ؟و نكسملل

ريمس : لئاسلا

***

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

"عيب ىمسي ام يه اهنع لأست يتلا ةلماعملا نإ لئاسلا يخأ
اإل تاسسؤملا و كونبلا رثكأ اهسرامت يتلا "و ءارشلا لآلرمب ةحبارملا
مث ةرايسلا راتخت كنأ نم تركذ امك ةروصلا تناك نإف سالةيم،
يف لخدتو كنبلا اهيرتشيف كل اهئارشب موقي نأ كنبلا نم بلطت
نأ نود ديدج دقعب كل اهعيبي مث نمو اهنامض لمحتيو هتيكلم

ةلماعملا هذهف مزلملا دعولا ب ىمسي ام ىلع لبق نم تعقو دق نوكت
هللا همحر يعفاشلا اإلمام ركذ دقو هللا ءاش نإ اهيف ةهبش ال ةزئاج
كل اهعيبيل ةرايسلا يرتشي كنبلا نوكو ، اهزاجأو ةروصلا هذه لثم

عفالألن اهئارشب ماق هنأ ماد هللاام ءاش نإ هيف جرح ال اهكلمتيل ال
... ينتقيل ال عيبيل يرتشي رجاتلا ةروص انه هتروص كنبلا

هيف كمزلي يذلا و مزلملا دعولا ىلع كعقوي كنبلا ناك نإ امأ
و كونبلا بلغأ هلعفت ام وهو اهل هئارش حلا ةرايسلا ءارشب



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

نيب ديدش خالف اهيف عقو ةروصلا هذهف اإلسالةيم تاسسؤملا
هذه زاوج اإلساليم يهقفلا عمجملا راتخاو نيرصاعملا ءاملعلا
ةمربش نبا يأر وهو نيرصاعملا ءاملعلا نم عمج ىتفأ هبو ةروصلا
... يأرلا اذه باحصأ ركذ امك ةيكلا ملا دنع لا نماألوق دمتعملا و

طسقي نم ىلع ثحبلا و اهدنع داعتب اال كل بحن ةروصلا هذه و
دجت مل نإف مزلملا دعولا ىلع كعقوي نأ نود ةرايسلا نمث كيلع
نم يأرب تذخأ نإ جرح كيلع نوكي أال وجرنف اجاتحم تنكو

... مزلملا دعولا نوزيجي

ءارشلا لآلرمب ةحبارملا عيب طورش رئاس قابطنا ىلإ هابتن عماال
كنبلا موقي نأ اهمهأو ةيعرشلا ةيحانلا نم ةحيحص ةيلمعلا نوكتل

-وال اريسي اتقو ولو هنامض يف لخدت ثيحب عفال ةرايسلا كلمتب
دعب كنبلا نيبو كنيب عيبلا دقع متي نأو هل- نزاخمل اهلقن طرتشي

ام عيب نع يبنلا يهن يف عقي ال ىتح ، اهكلا م ةرايسلا ءارشب همايق
... كلمي ال

تناك اذإ امأ ، نكسملا ىلع قبطني ةرايسلا ىلع قبطني امو
وأ كلمي امال كنبلا عيبك ةيعرش تامرحم ىلع يوتحت ةلماعملا
يفو نكسملا يف مرحت ةلماعملا ف ةيوبر طورش ىلع دقعلا لا متشا
يضفي ام يهو ةيعرشلا ةرورضلا إال ءيش هحيبي ال ابرلا ،و ةرايسلا

نم مويلا سانلا هدعي ام امأ هلاالك، وأ توملا ىلإ ناسن باإل
حيبت يتلا ةيعرشلا تارورضلا نم ءيش اهنم سيلف تايرورضلا

. تايجاحلا نم يه لب مرحملا

... همارح نع حبالهل انينغي هللانأ لأسن

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

؟ رافك تاناملر بلا باون لك ربتعن له

لا:71 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/9/28

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... مكيلع الم سلا

هللاامب نود نم نيعرشم ألمهن رافك تاناملر بلا باون لك ربتعن له
نمم ًامومع نيملسملا ناوخ اإل وأ سامح باون كلذ يف

. ًاريخ هللا هازج و انتدافإ خيشلا نم وجرأ . ليوأت مهيدل

يبيللا ثيللا : لئاسلا

***

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

داهجلا و ديحوتلا ءاملع نيب - هيلع اقفتم ارمأ وأال ررقن نأ الدب
نأاال وهو هيف الف خلا حصي -ال مهريغ نم مهقفاو نمو األلق ىلع
نم اعرشم بئانلا اهيف نوكي يتلا ةيعيرشتلا ةيناملر بلا تاباختن
دقف كلذ نم ءيش يف عقو نم نأو بهللا رفكو كرش هللاوه نود

بهللا... ذايعلا و رفكلا يف عقو

اإل ىلع نيعملا ريفكت امأ قلطملا ريفكتلا وأ لعفلا رفكل ةبسنلا اذهب
ا ىلإ عجري كلذ يف واالتخالف راظن األ هيف تفلتخا امم وهف طالق

اهقيبطت ىدمو ليوأتلا و لهجلا ب رذعلا ةدعاق مهف يف التخالف
رفاوتو رفكملا فصولا دوجو نم نيعملا يف طانملا قيقحتو

وه نيعملا ريفكت يف االتخالف اذهو ... عناوملا ءافتناو طورشلا
نإو وهف ليوأتلا ىلع مهدامتعا نم مهتركذ نيذلا لا حك ناك نميف
اعنام ليوأتلا اذه رابتعا يف الف خلا إالنأ قافتاب ادساف ال يوأت ناك
نيعملا ريفكت يف الف خلا ناك نإو ... همدع نم ريفكتلا عناوم نم

ألهن ملع طبلا وأ عملا هرفكي دق يذلا ف ناسن هلجاإل أل للضي ال امم
هرفكي ال دق هعناوم تفتناو ريفكتلا طورش هقح يف هدنع ترفاوت



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

... هقح يف ريفكتلا عناوم نم عنام دوجوب دقتعي ألهن رخآ

ثلا ةلا سرلا " باتك لوصف لوأ ىلإ عوجرلا ب لئاسلا يخأ كحصنأو
دمحم يبأ خيشلل " ريفكتلا يف ولغلا نم ريذحتلا يف ةينيث ال
هباوج ىلإو ريفكتلا عناوم نع اهيف ملكت يتلا هللاو هظفح يسدقملا

زنال امدنع جاحلب يلعو يندم سابع نيخيشلا مكح لوح ىوتف نع
، بابلا اذه يف ةمهم يهف رئازجلا يف ةيباينلا تاباختن اال ىلإ

ةموسوملا هرسأ هللا كف ةداتق يبأ خيشلا ةلا سر ىلإ كلذكو
. قفوملا ...وهللا اضيأ ةمهم يهف " نولوأتملا و ةلبقلا لهأ " ناونعب

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

؟ داهجلا مامأ قئاع جاوزلا له

لا:46 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/9/28

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... مكيلع الم سلا

ال بابشلا نم لعجت يتلا قئاوعلا أدح مويلا جاوزلا ربتعي أال
قيض مامأ ةصاخ .. داهجلا نع ايجيردت ىلختي و لب روغثلا ب قحتلي
نأ ...امإ نينث اال نيب عمجلا ةبوعص و بابشلا نم ديدعلل لا حلا

.. درلا مكتليضف نم وجرأ ... داهج لل مهكرتي وأ ةرس لأل غرفتي

aabouabderrahm : لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

أللج هتبوطخم قلطي نأ ديري نمع لا ؤس نع ةباج اإل تقبس
... هيلإ عجراف داهجلا ىلإ ريفنلا

هيلع هللا ىلص دمحم نيرخ واآل نيلو األ ديس ناك اذإ هنأ انه ديزنو
نورقلا و نوعباتلا و هدعب نم هتباحصو دهاج نم ريخ ملسو
داهجلا نيب اوعمج دق رايخ نماأل مهدعب نم ءاج نم رثكأو ةلضفملا

أملع نحن لهف داهجلا ةضيرف ءادأ نم جاوزلا مهعنمي ملو جاوزلا و
؟! ةنجلا يف بغرأ وأ هلل ىقت وأأ مهنم

لتبتلا ىلإو ةينابهرلا ىلإ ةوعدلا ىلإ كلاالم اذه لوؤي نإ ىشخن
نب نامثع نأ ثيدحلا يف حص امك اإلسالم يف هنع يهنم وهو
"ال ثيدحلا يفو ... هاهنف لتبتلا يف هللا لوسر نذأتسا نوعظم

يفاإلسالم" ةينابهر

وهو هيلع ضحو داهجلا عرش يذلا وه ىلا عتو هناحبس هللا نإ
ضقانت هللا رماوأ يف نأ يعدن لهف هيلع ضحو جاوزلا عرش يذلا



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

هللا.. ذاعم ؟! اهنيب عمجلا عيطتسن ال ثيحب

عمو وأالد هدنعو اجوزتم هللا همحر مازع هللا دبع خيشلا نكي ملأ
وبأ خيشلا نكي ملأ ؟ رصعلا اذه يف داهجلا ايحأ نمم ناك كلذ
نكي ملأ ؟ نيدهاجملا ةداق نم وهو اجوزتم هللا همحر بعصم

نيدهاجملا ةداق نم وهو اجوزتم هللا همحر يبيللا ثيللا وبأ خيشلا
سيلأ ؟ اجوزتم هللا همحر يماشلا سنأ وبأ خيشلا نكي ؟ملأ اضيأ

؟ ناجوزتم يرهاوظلا نميأ روتكدلا و ةماسأ خيشلا

ظفحاف " كظفحي هللا ظفحا " ثيدح امئاد ميركلا يخأ ركذتو
وه وهللا كلهأو كسفن يف كظفحي هيهاونو هرماوأ يف هللا

هللا... كقفو ... قزارلا ظفاحلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

غيلبتلا و ةوعدلا ةعامج عم جورخلا زاوج نع
يفلسلا جهنملل ةبراحملا تاموكحلا ىلع هيومتلل

؟ يداهجلا

لا:122 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/9/28

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

... مكيلع الم سلا

خياشم عم جورخلا يف يعرشلا مكحلا وه ام بيبحلا انخيش -1
؟ غيلبتلا و ةوعدلا

ألن ينع ةينمأ ةهبش عفد درجم سب ةعامجلا هذهل يمتن 2-لهأ
ةموكح لظ يف ةهبش حبصأ ةبيبحلا ةزغ يف يفلسلا جهنملا
هللا؟ يف مهبحمو ةيداهجلا ةيفلسلا بابش نم ؟انأو سامح

يسدقملا زمحة وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

: لضافلا اناخأ

و ديحوتلا ةوعد مهفتو يداهجلا يفلسلا جهنملا عابتأ نم تمد ام
رايتلا اذه ءانبأ نم كناوخإ ىلإ زايحن اال كيلع بجاولا ف داهجلا
كدهج ةعاضإ مدعو داهجلا و ةوعدلا يف مهترصنو مهداوس ريثكتو
تسيل تاعامج هترمث فطقتو هنم ديفتستل كرمعو كبابشو كتقوو

لص.. وهاأل اذه ؛ قحلا جهنملا ىلع

بو ةنتفو ةلزان يف تنك اذإ ينعي ، ماكحأ تارورضلل ملعت امك نكل
اهيزب كييزت وأ اتقؤم ةعامجلا هذه عم كجورخ نأ تيأرو الء
عفديو كئادعأ ىلع هيومتلا يف ديفيس اهدارفأ ضعبل ك تبطاخمو

- اهطلا ختس يتلا ةعامجلا رقت نأ نود كلذ يف سأب فال مهاذأ كنع
ةعدب ىلع مهرقت نأ نود - كلذل ةجاحلا لا وز ىتح عبطلا ب اتقؤم



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

. مهدنع دجو ول اميف هوحن وأ كرش نع ال ضف ركنم وأ

وال اذه كل راتخن فال ةروكذملا ةعامجلل ءامتن اال امأ
اميظنت وأ ابزح تسيل ةعامجلا هذه نأ فرعن نحنو .. ةرورض هارن

.. تركذ يذلا كلؤاست ىلع بيجن اننكلو ؛ يمسر ءامتنا هيف دجوي
.. كنيد ةرصن هيف هللاامل كقفو

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

؟ رفاسملا صالة لوح

لا:93 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/9/28

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... مكيلع الم سلا

عمج زوجي لهو صالهت رفاسملا اهيف رصقي يتلا ةفاسملا يه ام
؟ رفسلا يف رصقلل ةددحملا األماي ةدم مكو الة صلا

يفلسلا ة ديبع :أوب لئاسلا

***

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

امم رصقلا هل زوجي يلا بوتلا ارفاسم اهعطق نم ربتعي يتلا ةفاسملا
... ءاملعلا هيف فلتخا

الة صلا نأ ىلإ هللا مهمحر دمحأو يعفاشلا و مكلا األةمئ بهذف
ديزي بـ80مك اننامز يف ردقي ام اهعومجمو ) درب ةعبرأ يف رصقت

ام لقأ نأ هقفاو نمو ةيفنح وبأ بهذو يلقال)، صقن يلقالوأت
. مايأ ثالةث ةريسم الة صلا هيف رصقت

رفسلا ةفاسم صيصخت مدع ىلإ هللا همحر ةيميت نبا بهذو
عومجم يف هللا همحر قلا فرعلا ىلإ كلذ يف عجري لب نيعم ديقب

هنأ مهريغو دمحأ باحصأ نم ىرخأ ةفئاط قلا اذهلو " ىواتفلا
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ؛ألن ريصقلا و ليوطلا رفسلا يف رصقي
ةفرعب ةكم لهأ هفلخ رصق دقو اتقو وال ةفاسم رصقلل تقوي مل

يف لا األوق حصأ وهو فلخلا و فلسلا نم ريثك لوق اذهو ةفلدزمو
نأ لثم . ارفس فرعلا يف دعي امم كلذ نوكي نأ الدب نكلو . ليلدلا
لقتني وهو قشمد لثم يف ناك اذإ امأف ءارحصلل زربيو هل دوزتي

ىلإ ةيحلا صلا نم لقتني امك ةيرق ىلإ ةيرق نم ةيرجشلا اهارق نم



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنيدم نأ امك رفاسمب سيل اذهف قشمد
مهرباقمو مهليخن موق لك دنع ةبراقتملا ىرقلا ةلزنمب تناك

ارفس ءابق ىلإ جراخلا جورخ نكي ملو ءابق ريغو ءابق مهدجاسمو
يف نورصقي هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نكي مل اذهلو

نوقفانم بارع نماأل مكلوح نممو قلا:{ ىلا هللاعت نإف كلذ لثم
امو ةنيدملا ىمسم يف لخدت ةينب األ عيمجف { ةنيدملا لهأ نمو

ةنيدملا نم لقتنملا .و دومعلا لهأ بارع نماأل وهف اهلهأ نع جرخ
هذه نكلو الة صلا رصقي وال رفاسمب سيل ةيحان ىلإ ةيحان نم
ملو هيلع ركني مل ءاملعلا ضعب لوقب اهنم لعف نمف داهتجا لئاسم

."أ.هـ. رجهي

قفلا نمزلا ب رفسلا ةفاسم ديدحت ىلإ بهذ نم نيرصاعملا نمو
اهعطق يتلا ةفاسملا تغلب امهم رفاسم هنإف ةليلو موي كرحت نم

ب رصقي وال رفاسملا مكح ذخأي فال ةليلو موي نع نمزلا لق نإو
روهمج هيلإ بهذ ام امإ نيلوقلا دحأ ملعأ وهللا حجارلا يلا.و تلا
دامتعا وهو ةيميت نبا بهذم وأ درب عبرأب اهديدحت نم ءاملعلا
لوقلا راتخأ األرم طبض باب نم تنك نإو يوق بهذم وهو فرعلا

اهنم لعف نمف داهتجا لئاسم هذه : ةيميت نبا قلا امك لوقنو األلو
. رجهي ملو هيلع ركني مل ءاملعلا ضعب لوقب

األماي ةدم امأو هيف، عمجلا هل زاج رفسلا أللج رصقلا هل زاج نمو
هنأ روهمجلا ،ف اضيأ هيف فلتخا امم وهف رفسلا يف رصقلل ةددحملا

- جورخلا و لوخدلا يموي ىوس - مايأ عبرأ نم رثكأ ةماق اإل عمزأ اذإ
ةرشع ةسمخ ةماق اإل عمزأ اذإ هنأ ةيفنحلا بهذمو رصقي ملو متأ
مقي مل ماد ام ادبأ رصقي رفاسملا نأ فلسلا ضعب نعو . متأ اموي
قلا امك روهمجلا بهذم وه ملعأ وهللا طوح بلاالد،واأل نم دلبب
دلبلا ب ميقي نأ ىون اذإ " ىواتفلا عومجم يف هللا همحر ةيميت نبا
هيلع هللا ىلص يبنلا لعف امك الة صلا رصق اهنود امف مايأ ةعبرأ
نإو الة. صلا رصقي مايأ ةعبرأ اهب ماقأ هنإف . ةكم لخد امل ملسو
ادغ قلا نإ امأو الة. صلا متي نأ طوح .واأل عازن هيفف رثكأ ناك
يبنلا } نإف ادبأ رصقي هنإف ماقملا وني ملو رفاسأ دغ دعب وأ رفاسأ

الة صلا رصقي اموي رشع ةعضب ةكمب ماقأ ملسو هيلع هللا ىلص
... ملعأ الة}"أ.هـ.وهللا صلا رصقي ةليل نيرشع كوبتب ماقأو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

راد يف رفاكلا و ملسملا نيب زوجي له ابرلا لوح
؟ برحلا

لا:140 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/1

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

هللا... ةمحرو مكيلع الم سلا

برحلا راد يف ابرلا مكح لوح ةلصفم ةباجإ مكتليضف نم ديرن
. مكيلع الم ...وسلا رفكلا رادو

يبيللا ةشئاع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

رادا يف همكح وه يبرحلا و ملسملا نيب برحلا راد يف ابرلا مكح
وه امك حيحصلا ىلع رئابكلا نم ةريبك وهو مرحم هنأ إلسالم؛
خالاف ةلبانحلا و ةيعفاشلا و ةيكلا ملا نم ءاملعلا روهمج بهذم

مهفيو - يبرحلا و ملسملا نيب برحلا راد يف هوزاجأ نيذلا ةيفنحلل
ةدايزلا ذخآ وه هنأ يأ ملسملا ةحلصمل ناك اذإ زئاج هنأ مهم نمكال

- ابرلا ب هذخأ زئاجف لص يفاأل حابم يبرحلا ملا نأب كلذ مهليلعتل
فلا خم ألهن هب لمعي ال فيعض كلذ يف ةيفنحلا بهذم نكلو
قيرفت نود ابرلا ةمرح يف ةحيرصلا ةماعلا ةنسلا و باتكلا صوصنل

اإلسالم. رادو برحلا راد نيب

همحر ةمادق نبا نع صنلا اذه يفف تدرأ نإ باوجلا ليصفت امأ
هميرحتك برحلا راد يف ابرلا مرحيو " ينغملا هباتك يف هللاقلا
يعفاشلا و فسوي ووبأ يعازو واأل مكلا قلا هبو راداإلسالم يف

راد يف يبرحو ملسم نيب ابرلا يرجي :ال ةفينح وبأ قولا قاحسإ و



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ةلدأ )، امهنيب :الابر برحلا راد يف املسأ نيملسم يف هنعو برحلا
ق هنأ ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا نع ] لوحكم ىور :)امل ةيفنحلا
]وألن برحلا راد يف برحلا لهأو نيملسملا نيب ابر :ال لا
نكي مل امف راداإلسالم يف نام األ اهرظح امنإو ةحابم مهلا ومأ

: ىلا عت هللا لوق (: روهمجلا ةلدأ ،انلو( احابم ناك كلذك
موقي امك إال نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا }: هلوقو { ابرلا مرحو }
نيذلا اهيأ :{اي ىلا عت قولا { سملا نم ناطيشلا هطبختي يذلا

ي ضتق ت رابخ األ مومعو { ابرلا نم يقب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ
كلذكو ماع [ ىبرأ دقف دادزا وأ داز نم ]: هلوقو لضافتلا ميرحت

يف امرحم ناك راداإلسالم يف امرحم ناك وألنام ثيداح األ رئاس
هتحص فرعن ال لسرم مهربخو نيملسملا نيب ابرلا ك برحلا راد
هميرحتب درو ام كرت زوجي وال كلذ نع يهنلا دارأ هنأ لمتحيو

ربخب هميرحت ىلع عامج اإل دقعناو ةنسلا هب ترهاظتو نآرقلا
عم وهو هب قوثوم باتك وال دنسم وال حيحص يف دري مل لوهجم
نع يهنلا :[الابر] هلوقب دارملا نأ لمتحيو لمتحم لسرم كلذ
هوركذ امو { جحلا يف لا دج وال قوسف وال ثفر :{ال هلوقك ابرلا

إال حابم مهلا نإف راداإلسالم لخد اذإ يبرحلا ب ضقتنم ةحاب نماإل
لضافتلا ةبه ىلع نيملسملا نيب هلمح نكميو األنام هرظح اميف

نهاها"أ.هـ. اذكف عامج باإل مرحم وهو

ا تاموكحلا ضعبل اوزوج دق ملعلل نيبستنملا ضعب نأ بيجعلا و
عم فانح هباأل قلا امب نيلدتسم ابرلا ب ىربكلا لودلا نم ضارتق ال
يه نييموكحلا خياشملا ؤهالء ىوتف يف ةدايزلا ف ىوتفلا سكع

نوحيبيو نويدلا ب مهلود لهاك مهاواتفب نولقثيف ىربكلا لودلل
نوتفي فيكو ؤهالء سيقي فيك يردن وال لودلا كلتل اهتاريخ
لماعتلا زاوجب رفكلا يفبالد نيملسملا اوتفأ نم مهنمو !! نوهقفيو

ىلإ هيلإ نودنتسي ام ةلمج يف نودنتسي كانه نكاسم ءارشل ابرلا ب
ابرلا ب مهلهاوك نولقثيو نيملسملا لا ومأ نوحيبيف ةيفنحلا بهذم

لحم ىلع اهب اودمتعا يتلا مهاوتف يف فانح األ دارم سكع ينعي
مه اضيأو !! يبرحلل ملسملا ملا اوللحو ؤهالء سكعف يبرحلا لا
ىلإ رودلا فينصت ىلع دمتعي يذلا اذه فانح األ يأر ىلإ نودنتسي
اذإ نييموكحلا خياشملا ؤهالء نأ سإالم؛عم رادو رفكو برح راد
ماكحأ قيبطت بجي هنأو برحلا رادب رافكلا راد يمسي نم اوعمس
ديقتلا و فلختلا و ةيعجرلا ب هوتعنو هولهج ؛ اهيلع برحلا راد
موقت يذلا اننامز بسانت !!ال برشو رهدلا اهيلع لكأ تاحلطصمب

!! ةيلودلا قيثاوملا و نايد األ ةوخأ ىلع لودلا نيب تاق علاال هيف
بلقم ناحبسف .. ةدحتملا ةيلودلا تائيهلا و تامظنملا لظ يفو
ةباجإ . كنيد ىلع انتبث ...هللام بولقملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

يماشلا ةماسأ وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

؟ ةلا حلا هذه لثم يف بذكلا يل زوجي له

لا:132 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/1

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

هللا... ةمحرو مكيلع الم سلا

ةيادب هاعرو هللا هظفح دمحم وبأ لضافلا انخيش

نم مهجارخإ مت نيذلا ةوخ اإل دحا ةرايز نم ادئاع تنك امدنع
كفرعأ انأ يل لوقيو يلع يداني صخشب تئجوف توغاطلا نجس

يننأ ام اموي ركذتأ مل يننكلو فالنفوالن عمو ةعماجلا يف انلباقتو
ىلع انتفرع ام لا ؤسلا ب ذخأو يردأ ال ينكلو هتلباق امبرو هتلباق
فرعتي نأ ديري هلا حو ( هسفن اذك(نع دجسم نم انأ يل قولا كسفن

أل كلذو اآلن ىتح نجسا ملو رثك يل ناوخإ نجس يننكلو ) ّيلع
نوكلمي وال توغاطلا راصنأ دنع ةيفاكلا ةجردلا ب فورعم ريغ ينن
اهنكلو ةقباس ينع تامولعم دوجو عم ةيفاكلا تامولعملا ينع

نع مهزجعل نيدترملا نأ بيلا يف رطخف فرعأ امل ةبسنلا ب ةليئض
يلا ؤسف ( صخشلا اذه لثم اصخش يل نولسري دق مهنأ يقارتخا
ضعب نع ينلأس اذإ صخشلا اذه ىلع بذكلا يل زوجي له
يكل كفتاه مقرو مزتلم دجسم يأ يف لثم ةيصخشلا تامولعملا

عاطتسملا ردقب ةداف اإل مكنم وجرن .. ءاقدصأ حبصنو لصاوتن
ريخ دمحم ةما نعو ّانع مكازجو مكيف هللا كرابو ةجاحلا ةرورضل

... ءازجلا

دهاجم : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ

لثم يف كسفن نع ةحيحصلا تامولعملا كءاطعإ نأ كش ال
هنيعب ريصقتلا و أطخلا وه اذه نأ فرعت ال نملو هركذت يذلا فرظلا



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ناك اذإو ملعت امك ةعدخ برحلا ...ف ريكفتلا يف ةجاذس يه لب
هلأس امدنع هتقيقحب حرصي ملو ضيراعملا مدختسا نيلسرملا ديس
لهف ءام" نم " ؟قفلا تنأ ةليبق يأ نم ردب ةوزغ يف يبارع األ

ال الةوسلا صلا هيلع هنم قدصأ نوكن انلعل هزوج امم نحن عروتن
.. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يده يدهلا ريخ كواللب اشاح م؟!

دبعو ةملسم نب دمحمل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نذأ دقو
اولمعتسي نأ ةباحصلا نم مهريغو دوعسم نب ميعنو سينأ هللانب

ةيداهج تامهم يف مهلسرأ امدنع برحلا ةجاحل اوبذكيو ضيراعملا
تيشخ نإ كيلع بجاولا ف اذل ... ريسلا و ننسلا يف روكذم وه امك

أال مهسيساوج نم كعم لماعتملا نأ كيدل حجرت هللاوأ ءادعأ ىذأ
؛لب كناوخإ ىلعو كيلع مهطلسيو كرضي امب كسفن نع حرصت
نع ةحودنمل ضيراعملا يف نإو " تعطتسا ام ضيراعملا مدختسا
يف بذكلا يف كيلع جرح فال اهمادختسا عطتست مل نإف " بذكلا
نم ةعبارلا ةفقولا أرقت نأ لئاسلا يخأ كحصنأو ... لا األوح هذه
يبأ خيشلل ( نيمرجملا ليبس نيبتستلو ) داهجلا تارمث عم تافقو

هللا. كظفح .. ةريصب دادزتل هللا هظفح يسدقملا دمحم

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

غيلبتلا و ةوعدلا ةعامج دنع ةدوجوملا عدبلا يه ام
؟

لا:291 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/1

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. مكيلع الم سلا

و تارم ةدع غيلبتلا و ةوعدلا ةعامج عم تجرخ و يفلس باش انأ
يتلا عدبلا نايبت انخيش نم وجرأف مهيدل يتلا عدبلا يه ام ملعأ مل
مكبحأ .. اهنم مههيبنت و مهتحيصن وأ مهنع داعتب لال هيف نوعقي

. يبيللا ثيللا

يبيللا ثيللا : لئاسلا

***

: باوجلا

كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
.. كيف هللا

نع مهتلفغ وه غيلبتلا و ةوعدلا ةعامج ءاطخأ زربأ نم نإف ءادتبا
ةعاطلا يف هللا ديحوت , ةيهول األ ديحوت وهو مظع األ نيدلا دصقم
ىرخأ ميهافم ىلعو ةيبوبرلا ديحوت ىلع مهزيكرتو ةدابعلا و

ىلع ةوعدلل مهعم جورخلا ىلع اهلك داهجلا ثيداحأ مهليوأتك
نأب ةيبوبرلا تافص ىلع نوزكري مهسورد يف مهدجتف ، مهتقيرط
هب ءاجو ليمج اذهو ... ءيش لك قلا خو رابجو راهقو ميظع هللا
ءاج دق نارقلا نأ نع نولفغيو دحلا اذه دنع نوفقي مهنكلو نارقلا

ةليسوك اهب نونمؤي نوكرشملا ناك يتلا يناعملا هذه ريرقتب
و ةعاطلا يف هللا ديحوت يهو مظع األ ةياغلا قيقحت ىلإ مهتوعدل

تلزنأو لسرلا هلج أل تلسرأ يذلا ديحوتلا وهو ةدابعلا و ةيمكاحلا
... بتكلا

ف مهتوعد عقاو يف ةسايسلا و نيدلا نيب نولصفي مهدجت كنإ مث



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

نوبسحيو داهجلا وأ ةسايسلا رومأ يف كلاالم مهدنع زوجي ال
ىلع اوظفاح دق مه ال عفو ؛ مهتوعد ىلع اوظفاح كلذب مهسفنأ

دنعاالتحال ةوعدلا ب مهل حمس مهنإ ىتح مهرظن ةهجو نم مهتوعد
اوعيض األرم ةقيقح يف مهنكلو ؛ كلذب نورخفي مهلعلو يدوهيلا ل

... نيدلا زئاكر مهأ

دقف رخآو دلب نيب اهدوجو فلتخي اهنكلو ىرخأ ءاطخأ كانه مث
اذهو اهوحنو دنهلا يف امك ءايلو واأل روبقلا ب ثيغتسي نم مهيف دجت
سيل ألهن كلذو ، هركني نم مهيف دجت كنإف مهضعب يف هدجت امك
مهنمو .. ةدابعلا ديحوت ىلإ ةحضاولا ةوعدلا مهتوعد تايولوأ يف

يف اريثك ثدحي امك نيدهاجملا ىلع تيغاوطلا نواعي نم
يف مهيلع فرشي ناك نم نأ ةوخ األ ضعب انثدح دقف ناتسكابلا
لجر هكسمأ نم ناك بره امل رخآو ، ةوعدلا ةعامج نم وه نجسلا
راصنأ نم مه نم بالاند يف انيأر دقو ، ةوعدلا ةعامج نم

ال ةعامجلا و ةوعدلا ةعامج عم نوجرخيو مهدانجأو تيغاوطلا
ءاطخ األ هذهو .. اهكرت ىلإ مهوعدت وال مهفئاظو مهيلع ركنت

األ عدبلا ضعب ىلإ ةفاضإ انلق امك آلرخ دلب نم فلتختو توافتت
... هعدبو فوصتلا ك مهضعب يف اهدجت دق يتلا ىرخ

مهعفاد نوبيط سانأ مهيف نأ ركنن نأ ىلع اذه انلمحي ال نكلو
عضاوت مهضعب دنع دجتو ، بسحو هللا ىلإ ةوعدلا وه لمعلا اذهل

نع ال ضف اإلطالق ىلع مهمذن نأ زوجي ،وال ةديمح الق خأو دهزو
هب يذلا لدعلا و فاصن باإل انرمأ اإلطالقفهللا ىلع مهرفكن نأ

مكنمرجي ""وال نيطسقملا بحي "وهللا ضر واأل تاوامسلا تماق
مهفلا وحن انناوخإ هجون اننإو ..." اولدعت أال ىلع موق نائنش
اهيلع مكحلا ةيفيكو ةفلا خملا تاعامجلا عم لماعتلا قرطل حيحصلا
نيبو هتعدبو ضالهل ناك امهم ملسم نيب يوسن نأ لا حب زوجي فال

و صاخش األ ىلع مكحلا يف عرستن نأ انل زوجي ،وال براحم رفاك
سانلا محرأ نكنلو مهنم ةلبقلا لهأ ةصاخ تاعامجلا

نع يراعلا درجملا حدقلا و دقنلا لاب غشن نماال رذحنلو ... انيفلا خمب
دقانلا ةجهلب ال حصانلا قفشملا ةغلب كالانم نكيلو ، ىجرت ةدئاف يأ

ع ةوعد باحصأ اننأ امئاد ركذتنلو ... نينسحملا بحي وهللا دقاحلا
ةيبزح ةوعد باحصأ انسلو نيملا علل ةمحر تءاج ةميظع ةيملا

... ةنيعم ةقطنم يف نيعم عمجت ىلع رصتقت ةيوئف

. لمعلا و لوقلا يف دادسلا هللا لأسن

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

؟ يسدقلا نيدلا ءايض تاباتكب مكلوق ام

لا:183 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/10/2

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا صن

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نيدلا رشنو مهتابث ىلع اريخ نيدحوملا نيملسملا ءاملع هللا ىزج
نيدلا ءايض تاباتكو عقوم يف مكيأر نع يلا ؤس .. فينحلا

يلإ تدرو دقو اهنم ريفنتلا مأ هبتك ةءارقب انحصنت له يسدقلا
هللا كرابو دصقلا ءافتنا عنامب مكلوقل ايصخش مكرفكي أهن تامولعم

. مكيف

موعدملا س- ابعلا :أوب لئاسلا

***

: باوجلا

.. لضافلا اناخأ هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

اهنم بابشلا رئاس رذحنو يسدقلا نيدلا ءايض تاباتك نم كرذحن
نيدهاجملا ةداق نم انم ريخ وه نم رفك دقف انرفكي الألهن

كلذ يف ائكتم مومعلا ب سانلا رفكيو لب نامزلا اذه يف مهسوؤرو
الت متحملا بو لوقلا بالمز رفكيو دلاالةل ةينظ ءاملعلل صوصن ىلع
اذهو ، ةينيث ثلاال انتلا سر يف ريفكتلا ءاطخأ يف هانيب امم كلذ ريغو
ةرفكملا غالة نم ندر يفاأل اندنع تتبن يتلا ةتبانلا خيش وه لجرلا

اوغاز اهبو اودمتعا هتاباتك ىلعو اراركتو ارارم مهنم انرذح نيذلا
هبتك نع ضارع باإل كحصنأف .. اولضأو اولضف هوسلا جو مهرمأ لوأ
ىلع كالهم يف بابشلا رغي هارتف لسعلا يف اهيف مسلا سدي يتلا
نع لقنيو طباوض ريغب ديدنتلا و كرشلا نم هداضي امو ديحوتلا
امال مهليواقأ لمحيو والفمه قيقحت ريغب ةيدجنلا ةوعدلا ةمئأ

هطيلا غأ ضعب فشكب لثمن نأ غارف انل رسيت نإ انلعلو .. لمتحت
.. هتاباتك يف ةحضاولا هتافارحناو



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

هللا؟ ليبس يف دهاجأ نأ ديرأو نويد يلع

لا:156 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا نص

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

وال لا ملا نم نويد ىلع نكلو هللا ليبس يف دهاجلل جرخأ نأ ديرأ
يف نيملسملا نعبالد عافدلل جرخ لهأ لماك هددس نأأ عيطتس أ

هللا.. ليبس

يدز األ ةعرزوب :أ لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

نمف ، ةفورعملا حلااالت نم حةلا يف نيع ضرف داهجلا ناك اذإ
. نيَّدلا بحاص نذأتسي نأ هيلع بجي وال داهجلل جرخي نيد هيلع

زوجي ال هنإف ءادع األ بلط داهجك ةيافك ضرف داهجلا ناك اذإو
مل نذأي مل نإو ، جرخ هل ِنَذأ نإف ، نيَّدلا بحاص نذإب إال جورخلا
مزلي فال انماض ماقأ وأ ْنَهِرب ةقثو وأ هنيدل ءافو كرت ،إالنإ جرخي

. نيدملا نذإ

زجي مل لجؤم وأ حلا نيد هيلع نمو هللا" همحر ةمادق نبا قلا
هب ميقي وأ ءافو كرتي إالنأ هميرغ نذإب إال وزغلا ىلإ جورخلا هل
وزغلا يف مكلا صخرو يعفاشلا قلا اذهبو نهرب هقثوي الوأ يفك

نم هسبح هبوال ةبلا طملا هجوتت ألهنال هنيد ءاضق ىلع ردقي ال نمل
. نيد هيلع نكي مل ول امك وزغلا نم عنمي ملف هلجأ

توفيف سفنلا اهب توفت يتلا ةداهشلا هنم دصقت داهجلا نأ انلو
هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءاج جرال نأ[ ءاج دقو اهتاوفب قحلا



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ابستحم ارباص هللا ليبس يف تلتق هللانإ لوسر قفلا:اي ملس و
[ كلذ يل قلا ليربج ناف نيدلا إال معن ؟قلا: ياياطخ نع رفكت

. ملسم هاور

ناكف هنيعب قلعت ألهن هميرغل نذإ فال داهجلا هيلع نيعت اذإ امأو
نأ هل بحتسي نكلو نايع األ ضورف رئاسك هتمذ يف ام ىلع امدقم
ألن ةلتاقملا لوأ يف فوقولا و ةزرابملا نم لتقلا ناظمل ضرعتي ال
ريغب وزغلا هلف ال يفك ماقأ وأ ءافو كرت نإو قحلا تيوفتب اريرغت هيف
رباج ابأ مارح هللانب دبع ألن[ ءافو كرت نميف دمحأ هيلع صن نذإ
هنع هاضقو دهشتساف ريثك نيد هيلعو دحأ ىلإ جرخ هللا دبع نب
ملو كلذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا همذي ملو يبنلا ملعب هنبا
ىتح اهتحنجأب هلظت ملاالةكئ :امزتلا قلا هحدم لب هلعف ركني

[ احافك هملكو كابأ ايحأ هللا نأ ترعشأ : رباج الهنب قولا هومتعفر
"أ.هـ.

كيلإ نيدهاجملا ةجاح تنيعت وأ كضرأب لح ودعلا ناك نإف
لح دق نكي مل نإو ... كنيد دادس يفكي ام دجت مل نإو دهاجف
رصناف كلا ألثم ةنيعم ةعقب يف نيدهاجملا ةجاح نيعتت ملو كضرأب

وأ كنيد دادس يف دهتجاو ةريثك كلذ باوبأف تنك ثيح هللا نيد
ال يك انيلإ بحأ اذهف كنع دسي نأ نكمي ام الوأ يفك دجتل عسا
.. داهجلل عسا مث سانلا قوقح نويعيضي مهنأ نيدهاجملل بسني

هللا... كقفو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

؟ مرحم نود ةرايسلا يف ةأرملا بوكر نع لا ؤس

لا:153 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/2

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا نص

ةرشع ةفاسملا و مرحم نودب يأ ينودب اهلهأ تيبل ةأرملا باهذ
هللا كرابو حيضوتلا نكمم ؟ هوركم مأ مارح ؟له ةرايسلا ب وليك

؟ مكيف

يسدقملا زمحة وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

اهل- مرحم ريغ لجر عم ةرايسلا بكرتس اهنأ دصقت تنك نإ
هنع ةيبنجأ ةأرماب لجرلا ةولخو ةولخ هذهف ةرج- األ ةرايسك

إال ةأرماب لجر نولخي :"ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ًاعرش ةمرحم
مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا .ف هيلع قفتم " مرحم يذ عم
فوخلا و عرولا نم هدنع نم لا جرلا وأ ءاسنلا ضعب نم دجوي دقو ،
سوسو امبر ناطيشلا نكلو ، ةنايخلا و ةيصعملا ةيهاركو هللا نم

كلذ نع دعبلا ،ف ليحلا باوبأ حتفيف بنذلا رْمأ نوهي ىتح نيزو
ناك إال ةأرماب لجر :"امخال ملسو هيلع هللا ىلص قلا عنمأو ظفحأ
ةأرما ةأرملا عم ناك نإف ... دمحأو يذمرتلا هاور " ناطيشلا امهثلا ث
اهعم كتجوز بحطصت نأ لحلا ...ف ذئدنع يفتنت ةولخلا نإف ىرخأ
ةرايسلا يه دوقت نأ كدصق ناك نإ امأ . اهل مرحم وأ ىرخأ ةأرما

ملو نارمعلا لخاد رضحلا يف ناك -نإ اذهف اهلهأ تيب ىلإ اهسفنب
, هيلإ ةجاحلا دنع هنأ كش -ال ةأرملا ىلع ررضلا وأ ةنتفلا ىشخت

. ملعأ ...وهللا يبنجأ لجر عم مرحم ريغ نم اهبوكر نم نوهأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ءيس عم لماعتلا ةيفيك لوح ةحيصنو لا ؤس
؟ ربكتملا قلخلا

لا:163 ؤسلا واألخالقومقر باد :اآل مسقلا
قئاقرلا

: رشنلا خيرات
2009/10/3

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا ..وصلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ةيفيك نع مكتليضف لأسأ نأ ديرأ هللا... ةمحرو مكيلع الم سلا
صخشلا اذه عم ةلماعملا

وه: اذهو

ا ىلع فرعتم وهو هنس هيلع ضمي مل ةوخ اإل ىلع بوسحم باش
لهجلا ب ريغلا ىلع مكحلا و ربكلا نم هيف باشلا اذه نكل ةوخ إل

هللا دعب هيلع لضفلا هل نم وهو لهجلا ب ةوخ اإل دحأ فصي ينعي
نولوقي ام لثم صخشلا اذه ينعي قحلا قيرط ىلإ هدشرأ نأب

اإل فس لوأل ةسرطغلا و ربكلا ىلع ليلد وهو ( هحور فياش ) اندنع
نع ال ضف هئيطختب ولو باشلا كلذ هاجت ءارجإ يأ اوذختي مل ةوخ
هاجت - األلق ىلع - يل مكهيجوت مفا ميمذلا قلخلا اذه نع هيهن

؟ باشلا اذه

.. ناعتسملا ّرم..وهللا ملظلا معط نولوقي امكو ليكلا حفط دقلف
الم وسلا

يبيللا ةشئاع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ثيداح واأل تاي واآل ادج مومذم قلخ ربكلا نأ لئاسلا يخأ كش ال



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

" ثيدحلا يفو " نيحرفلا بحي هللاال "نإ ىلا عت قلا ةريثك همذ يف
" يلا والبأ هتمصق امهيف ينعزان نمف يرازإ ةمظعلا و يئادر ءايربكلا

...

حصنلا ب ءادتبا نوكت اهنأ كش اذهاألخفال عم مكلماعت ةقيرط امأ
" امولظم وأ ظاملا كاخأ رصنا " ثيدحلا يفف داشر واإل هيجوتلا و

نيدلا " ثيدحلا يفو ، هحصنت نأ ظملا وهو هل كترصن نم اذهف
وق الهل وقف " ىلا هللاعت قلا دقف نيللا بو هحصن بجاولا "ف ةحيصنلا
دجي مل نإف .. ملسم وه نمب فيكف نوعرف قح يف اذهو " انيل ال

.. هعم كتطلخ ليلقتو هبنجتو هنع داعتب اال اهدنع كلف هعم حصنلا

نم الدب نمزلا اذه يف ةصاخ طباوضو ماكحأ هلف رجهلا امأ
انوع كلذ نوكي نأ افوخ يلكلا رجهلا ذبحن ال نحنف اذل اهتاعارم
وأ ىذأ هعم مكتقفر رارمتسا يف نكي مل ،ام انيخأ ىلع ناطيشلل

كدشرأو ...امك اهدنع هرجه مكلف مكايند وأ مكنيد يف مكيلع ررض
هيدهي نأ بيغلا رهظب هل ءاعدلا وهو يدجم لح ىلإ لئاسلا يخأ

ىلع نمؤي اكلم كعم نإف ؛ هقلخ نسحي نأو ليبسلا ءاوس هللا
يناوخإ هبنا انهو .. بيغلا رهظ يف هل وعدت نيح كيخ أل كئاعد
انناميإب يقترنف ... انسفنأ يف كلذ ىلإ تافتل واال ةيبرتلا ةرورض ىلإ
نيرفنم ال نيرشبم نيرسيم نوكنل خأالانق نيسحت ىلإ ىعسنو

وا ةيبرتلا هذه لثم ىلإ ةديدش ةجاحب تاوعدلا باحصأف نيرسعم
انيدهي هللانأ لأسن ... مهعفن نم رثكأ مهررض ناك ألخالقإوال

األخالق... تاركنم انع فرصيو ليبسلا ءاوس

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

يف ةيبرتلا و ةيفصتلا ءايعدأ خياشم لوح لا ؤس
؟ رئازجلا

لا:43 ؤسلا حرجومقر مجارت : مسقلا
ليدعتو

: رشنلا خيرات
2009/10/4

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

يلك و اذه يلا ؤسب مكيلإ مدقتأ ، يسدقملا دمحم ابأ زيزعلا انخيش
هيف طلتخا و صبع تقولا نكل لا ؤسلا اذه لثم ىلع مكنم لجخ
،اذهل ةوبنلا جاهنم ىلع ريسلا و قحلا ءايعدأ ورثك لبانلا ب لباحلا
انع مكازج و مكيف هللا كراب انومتدوع امك عيرسلا درلا مكنم سمتلأ

. ريخ لك

ب اندنع خياشملا ؤهالء حلا يلا:ام كتلا مكل يلا ؤسف دعب امأ
دبع خيشلا ، سوكرف يلع دمحم زعملا دبع وبأ خيشلا ": رئازجلا

"و تاسيوع ينغلا دبع خيشلا ، ةماشوب اضر خيشلا ، ةعمج ديجملا
لهأ نم مه له .. داهجلا نع نيطبثملا ةي فلسلا ءايعدأ نم مهريغ
نأ مأ " ءاجر "اإل مهتعدب نم ر يذحتلا و مهرجه بجاولا عدبلا
امك ةيبرتلا و ةيفصتلا نولضفي طقف مه و ةحيحص مهتديقع

؟؟ داهجلا و دادع اإل لدب نوعدي

هللا ةمحر و مكيلع الم سلا ..و نيروكشم مكيف هللا كراب انوديفأ
. هتاكرب و

سنأ وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هبحص و هلآ ىلع هللاو لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللاو دمحلا



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

وااله. ونم

. هتاكرب هللاو ةمحر المو سلا مكيلعو : دعب اّمأ

دمحم يبأ بيبحلا خيشلا انيخأ ةليضف ىلإ اهّجوم ناك لا ؤسلا
يف سأالانف يده ةقيرط ىلع ّيلإ هلا حأف هللا، هظفح يسدقملا

. هاعري و هاطخ ددسي هللانأ لأسأ ايتفلا يف عفادتلا

مه ،لب ءاوس اوسيل مهءامسأ تركذ نيذّلا بهللا: انيعتسم لوقأ
طيبثت األةّم،اّمأ عقاو نع دعُبلا و ةملظلا ىلإ نوكرلا يف نوتوافتم
مهترهش ناولا هبف نيدهاجملا يف مهنعط و ،لب داهجلا نع مهضعب

إالّ ةّوق وال لوح ،وال اهيلع نيلّصحتملا تازايتم ،واال ةيبسنلا
بهللا.

طونملا مكرود نع ؤهالء لا ثمأب اولغشنت ال ميركلا لألخ لوقأف
ب مكسفنأ اوثّدح ،و حلا صلا لمعلل ثّروملا عفاّنلا ملعلا ب اوّمتها ، مكب

مكيلع ّنم هللانأ اودمحأ هل،و اوعسا هللا،لب ليبس يف داهجلا
يبأ خيشلا لا ثمأ نيقداص ءاملع و نييناّبر خياشمب نامزلا اذه يف
وهلل امهريغ و يبيللا يحي يبأ دهاجملا خيشلا و يسدقملا دمحم
عفني هللا ّلعل مهتطرشأ و مهبتك اورشنأ ،و مهمولعب اوعفتنا ، دمحلا

، مهل ءاقدصأ زلا امك نولوزيسف مهئامسأ ضعب تركذ نم اهب،اّمأ
نم خياشم مهتاهبشل ،و مهل مزالء يسُن امك نوربقُي و نوسنُيس و

. اهضحد و اهيلع ّدرلا ىّلوتي نم نيّدلا اذه ةامح

حلا صلا فلسان هيلع ناك وام ةنسلا و نآرقلا ب مكاّيإ هللاو ينعفن
األةّم. هذه نم

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ىلع لوصحلا لباقم ةوشرك ملا عفد زوجي له
؟ ةفيظو

لا:130 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/4

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

: دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

ةيعرشلا ةنجللا يف انناوخأ .. دمحم وبأ يلا غلا بيبحلا انخيش
غلبم عفد يل زوجي له .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا ربنملل
وأ ةكرش يف يل ةفيظو نيمأت لباقم صاخش ألدحاأل لا ملا نم
نيب قيسنتلا ىلع لمعت فيظوت تاكرش كانه اضيأو ام؟ ةسسؤم
بلا طو ةكرشلا يأ نيفرطلا ةقفاوم دنعو لمعلا طوالب تاكرشلا
لباقم لا ملا نم اغلبم نيفرطلا نم فيظوتلا ةكرش ذخأت ةفيظولا

ريخ. هللالك مكازجو . قيسنتلا اذه

هللا دبع : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يف كل لمع نيمأت لباقم ةكرشل وأ صخشل ءاوس لا ملا كعفد
: نيتلا ح نم ولخي ال ةنيعم ةكرش

امنإ تاكرشلا وأ صخشلا اذه نأ عاملا نوكت نأ ىلو: األ ةلا حلا
عفد كل زوجي ال اهدنعف ةوشرلا قيرط نع كل لمعلا نيمأتب موقت
امهنيب شئارلا و يشترملا و يشارلا ف قيرطلا هذه كولس وال لا ملا اذه

. ثيدحلا يف امك نونوعلم مهلك

كلذ ةكرشلا كلت وأ صخشلا اذه نم رهظي :أال ةيناثلا ةلا حلا
ةوشرلا اهنم سيل ةعورشم قرطب ةفيظولا كل نونمؤي امنإو

ضعب يف وه امك فظوتت نأ ىلإ كفلم ةعباتمب نوموقيو ةمرحملا



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ةلا حلا هذه يفف ؛ فئاظولا نع ثحبلا يف ةصصختملا تاكرشلا
لا ملا اذه ألن ةكرشلا كلت وأ صخشلا كلذل لا ملا اذه عفد كل زوجي
نوك حلا يف عجال ربتعي وأ ةلا كولا ىلع ارجأ لا حلا هذه يف ربتعي

... ةفيظولا ىلع كلوصحب اطورشم هعفد

ملو قحلا ألذخ اقيرط ةوشرلا تنيعت اذإ هنأ ءاملعلا ركذ دقو اذه
فيظوتلا ب حيرصلا حضاولا هقح ىلإ لوصولل يبسال ناسن اإل دجي

اهدنعف ةوشرلا قيرط نع ؛إال هسفن نع ةملظم عفد ىلإ وأ هريغو
نوكيو اهذخأ لباقملا فرطلا ىلع مرحي ناك نإو اهعفد هل زوجي

لك نع لا صفتس لال ةجاحب ةلا حلا هذه نأ هبتنيو ، نوعلملا وه
اهب اوعسوتيف مهتاريدقتو سانلا تاداهتج ال كرتت وال اهدحو ةيضق

..وهللا مكحلا ةفرعمل ملعلا ألله عجريف ، مارحلا نم اباوبأ اوجليو
... ملعأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

انئامسأ لا صيإب ددهي مامإ فلخ الة صلا مكح
؟ نولطنبلا سبلي نم فلخ الة ،وصلا تارباخملل

لا:127 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/4

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

بيبحلا انخيش كيف هللا كراب .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
. كملعب انعفنو

: انخيش اي يلا ؤس

دعب تارباخملل مهئامسأ غيلبتب ةوخ اإل ضعب دده دجسم مامإ نع
الة صلا نم ىلو األ ةعامجلا ءاهتنا دعب نيدرفنم هدجسم يف صالهتم
دعب اورظتناو لا طنبلا ب نيلصملا مأ يذلا خأاإلمام فلخ اولصي ملف

.ألناإل خيش اي هنتف هذه لهف الة، صلا اوماقأو الة صلا نم مهغارف
مهئامسأ غيلبتب دده هيناث ةعامج يف نولصي ةوخ األ ىأر امدعب مام
مهتديقع نم رذحيو نييفلسلا هركي نأاإلمام ملعلا عم . تارباخملل

ةوخ .واإل ةيقاطلا و هشادشدلا سبلي هللامهنإ لبسمو يحتلم ريغو
يف ولغ هيف اذه له هلدبلا سبلي ألهن خأاإلمام فلخ اولصي مل
اولصي وال اذه انموي ىلإ اإلمام فلخ يلصي نم مهنم دجويو . نيدلا

لا. طنبلا ببسب هيخأ فلخ

هلأسأ يللا لا ؤسلا بعشتو اإلطةلا ىلع ان خيش اي انحماس
. هوركم لك هللانم مكظفحي

دهش وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

طقف ةلدبلا وأ لا طنبلا سبلي هنوكل خأاإلمام فلخ صالمكت مدع
مادا امف ، ميلس ريغو ئطاخ لعف مكدحو ةعامج الة بصلا مكمايقو



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

يذلا لا طنبلا و هءارو الة صلا نم عنمي ام هتديقع نم رهظي مل إلمام
الة صلا نم مكعنمي يذلا امف ةروعلل مسجم وال قيضب سيل هسبلي

؟! هءارو

يعرشلا رربملا دوجو مدع عم مكدحو ةعامج الة بصلا مكمايقو
؛ ولغلا ب مكماهتاو مكيف نعطلا و ةنتفلا بابل حتف أهن كش ال كلذل

نولضفت وال اإلمام نوبحت ال متنك اذإو ، كلذ نع ىنغ يف متنأو
رخآ؛ دجسم يف اولصت نأ مكلف لا طنبلل هئادترا أللج هءارو الة صلا

قوفو ببسلا اذه درجمل اهنوكرتتو ةعامجلا صالة اورضحت نأ امأ
وهو ةنتف باب حتف اذه نأ كش فال مكب ةصاخ ةعامج نوميقت كلذ
ةرورض ريغل نيلصملا نيب قاقشو قيرفت هيفو باوصلل بناجم

... مكيلع ةمهتلا و لا وقلا ليقلا بابل حتفو

سانلا عيمجتل ىعسن جهنمو ةوعد باحصأ لئاسلا يخأ نحن
انتديقع ىلإ مهتوعدو انديحوتبو انب مهبيبحتو ديحوتلا ةملك لوح

نم الة صلا متكرت يتلا ع ورفلا هذه لوح تسيل مهعم انتكرعمو
روهظلا وأ قيرفتلا وه طقف انمه نوكي نأ لا حب حصي ،وال اهلجأ

الق طإو اننارجه ىلإ مهعفدي امم ءيش يأب ماوعلا نع زيمتلا رهظمب
... كلذ يف لخدم ىوهلل نوكي نأ ىشخأ ينإو انلوح تاعئاشلا

ريغ وهو مهنم رذحيو نييفلسلا هركي اإلمام نوك نم هتركذ امو
يهف هئارو الة صلا نم عنمت ال تاركنملا هذه لك لبسمو يحتلم
امك ةحيحص قسافلا فلخ الة وصلا يصاعم اهنأ اهيف قيلا ام رثكأ
عنمي ام هنم رهظي اممل اذه اعبط ، ءاملعلا بهاذم نم حيحصلا وه
درجمو ةرفكملا االة وملا ماظنلل ومكاالهت هئارو الة صلا ةحص نم

مل مادام رفكلا يف هعقوي ال تارباخملل مكئامسأ لا صيإب هديدهت
يف جوجللا و هعم مكتموصخ ةدش كلذ عفاد ناك امبرف ؛ لعفي
صلا نم نوجرحتت مكنأ بجعلا ...و كلذل اوهبتناف .. ءارملا و لا دجلا
نم نوجرحتت لا؛وال طنبلا سبلي هنوك درجمل خأاإلمام فلخ الة
امهيأف ؟ تارباخملل مكئامسأ لا صيإب دده يذلا اإلمام فلخ الة صلا

امك مكتوعد ةعمس ىلع يناوخإ اوصرحاف ؟! مكرظن يف امرج ربكأ
هب نوزيمت يذلا عفانلا ملعلا اوبلطاو .. صالمكت ةحص ىلع نوصرحت

.. هنيد ةمدخل مكايإو هللا انقفو ، لطابلا و قحلا نيب

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

؟ ةئجرملا فلخ الة صلا مكح

لا:118 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/4

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. مكيلع الم سلا

يلع دجسم برقاو نيدحوملا ةوخ اإل دجسم نع ديعب ينكسم انأ
وأ عابتأ وناكا نإ مهفلخ الة بصلا مكيأر ام ةئجرملا عابت أل دجسم وه

. ةئجرملا س وؤر

هازجو يسدقملا دمحم وبأ بيبحلا انخيش نم اعيرس درلا ءاجرلا
ىلع اوماق نم لك تانسحو هتانسح نازيمب هلعجو ريخ لك هللا
نيعفار نيدهاجملا إلوخاانن ءاعدلا و متكروبو ديجلا عورشملا اذه

. ءامس لك تحت اإلسالم ةيار

AboMos3b: لئاسلا

***

: باوجلا

... كنيد ىلع ةريغو اصرح كدازو كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

هؤاجرإ ناك نإف ئجرملا اإلمام حلا بسحب فلتخي باوجلا
ملو ماكح واأل ءامس األ يف طقف انعم خوالهف هسفن ىلع ارصتقم
مهفص يف فقيو مهنع عفادي ثيحب تيغاوطلل وماالة هنم رهظي

نإ مهيلع تيغاوطلا نيعيو نيدهاجملا و داهجلا براحيو مهتودعو
- اعبط ئجرم هنأ دكأتلا دعب ضلا- عدتبم وهف كلذك حهلا نكي مل
رخآ دجسم كلوح نكي مل نإف لطبت وال هفلخ حصت الة صلا نكلو
ىرن فال هيلإ باهذلا كنكمي لا حلا روتسم ولو مامإ هيف يلصي
كلذ يف ؛امل كلذك حهلا ناك نم فلخ دجسملا يف ةعامجلل ككرت
رجأ تاوفو الة صلا يف لهاستلا نم كيلع ةينيدلا دسافملا نم
نأو دجسملا يف ةيعاد نوكت نأ تعطتسا نإو كلذ ريغو ةعامجلا

ا ناك نإ امأ ... ربكأو مظعأ ةحلصملا نأ كش فال ةئجرملا ىلع ركنت



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ةيعاد ناك نإ ىلوأ باب نمو ، هفلخ ىلصي فال ءاجر لإل ةيعاد إلمام
فص يف فقي يذلا ثيبخلا رصاعملا عونلا نم ءاجر واإل مهجتلل

مهءارو الة صلا حصت الءال ؤهف نيدهاجملا ىلع مهيلا ويو تيغاوطلا
نإ يجرملا ) نع جسوكلا ةياور يف دمحأ اإلمام لئس دقلو ال... صأ

نيعقوملا )أ.هـ.عأالم ىصقيو ىفجُي وهللا ؟قفلا:يأ ايعاد ناك
ام رخآ دجسم يف الة صلا لواحت نأ كيف لص األ نكلو (168/4)
وأ تيبلا يف الة صلا ىلع راصتق اال مدعو يبسال كلذ ىلإ تعطتسا

. ملعأ األلق...وهللا ىلع كريغ عم ةعامج يلصت نأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

هللا؟ ليبس يف ريفنلا لوح راسفتسا

لا:131 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/4

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. ميحرلا نمحرلا هللا مسب

رذعلا هل قحي رصعلا اذه يف داهجلل ريفنلا له لا سأ نأ ديرأ
نأ امهتكرت اذإ ىشخأو ةضيرم يتدلا وو ضيرم يدلا وف يل ةبسنلا بو

لخديس نكلو نيماعب ينم رغصا خأ يلو ديدش هوركم امهبيصي
لهف . ةيركسعلا ةمدخلا ب ىمسي ام ءاضقل ابيرق يتوغاطلا شيجلا
مأ بهذي واآلرخ دعقي دحاو دصقا ةلا حلا كلت لظ يف ريفنلا زوجي

. ةباج اإل وجرأ ؟ نانث اال نحن دعقن

داهجلا ةرقابع : لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

ىلإ ريفنلا يف اهتقو ألدح رذع فال مكضرأب لح دق ودعلا ناك نإ
نإ امأ دحأ ىلع ألدح نذإ وال عاطتسملا ردقب ودعلا عفدو داهجلا
اقح كيدلا و ىعري نم دجوي وال ىرخأ ضرأ ىلإ ريفنلا ديرت تنك
كوخأ عيطتسي وال تركذ امك ديدشلا هوركملا امهيلع ىشختو كاوس

وأ كلا ثمأ ىلإ نيدهاجملا ةجاح نيعتت ملو ادبأ امهتجاحب مايقلا
نيح ىلإ كيدلا و بناج ىلإ ءاقبلا نم كيلع جرح ال اهدنعف كتربخ
ىرخأ باوبأب نيدلا ةرصن يف لمعتو ، ءاشي ام كل هللا رسيي نأ

هللا ءاش نإ دهاجملا رجأ كل بتكيو ، ناكم لك يف ةرسيتم ةريثك
... تابجاولا ضراعت ةدعاقل معإاال اذهو ةينلا تقدص نإ

نمأت ثيحب كيوبأ ةجاح ىلع موقي نأ هناكمإب كوخأ ناك نإ امأ
كريفن ناك نإ اذكو كش وال داهجلا ضرأ ىلإ ريفنلا مدقيف امهيلع

... هيلإ ةجاحب مه ملع وأ ةربخل نيدهاجملا ةكوش يوقي امم



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

دلا ول هيف نذإ ال عفدلا داهج نأ لص األ نأ ريرقت عم اذه
نإف لئاصلا ودعلا عفد نع ام دلب لهأ زجع اذإ هنأو ... هدلو ىلع
ىتح اذكهو مهرواجي نم ىلإ لقتنت نيعلا ةيضرف

... ةيافكلا لصحت

ةيركسعلا ةمدخلا نم برهتلا لواحي نأ كاخأ حصنت نأ كركذنو
.. ملعأ يبسال...وهللا كلذ ىلإ عاطتسا ام يتوغاطلا شيجلا يف

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباج إ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

لضف مأاأل لضفأ تيبلا يف حيوارتلا صالة له
؟ دجسملا يف ةعامج اهؤادأ

لا:116 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/4

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

: هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

مكدازو هللا مكددس داهجلا و ديحوتلا ربنم يف ةيعرشلا ةنجللا
تاولصلا ىلع نيظفاحملا نم هللا لضفب وه,انأ يلا ؤس اهقفو املع

يف حيوارتلا يلصأ ال ينكلو , ةليوط هرتف نم دجسملا يف سمخلا
ث ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ,الن تيبلا يف لب دجسملا
كلذ ىلع يقبو تيبلا يف اهيلصي ناضمر ةيقب لمكأ مث الثيللا
مث هنع هللا يضر مامإ ىلع سانلا عمجي مل ثيح قيدصلا ركب وبأ
مامإ ىلع سانلا عمجو هنع هللا يضر قورافلا رمع ءاج
يف ضورفلا نوعيضي ا سانأ اريثك ىرأ ينأ ىتح , اهموي نمو

!! حيوارتلا الة صل صوصخم اولزنيو دجسملا

يلصيو دجسملا يف ضورفلا ىلع ظفاحي يذلا له وه يلا ؤس
!! صقان هرجأ تيبلا يف حيوارتلا

راتبلا يمشاهلا : لئاسلا

***

: باوجلا

كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
... كيف هللا

الق طإب تيبلا يف ىلصت نأ حيوارتلا صالة يف لضف نأاأل كنظ
ىلع سانلا اوعمجي مل ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نوكل

صالة يف رارمتس نماال هعنم امنإ يبنلا ؛ف رظن هيف اذه كنظ ؛ كلذ
" هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص اهيلإ هبن ةلع دجسملا يف حيوارتلا



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

" مكيلع ضرفت نأ تيشخ ينأ إال مكيلإ جورخلا نم ينعنمي ملف
قلااإلمام ،اذل امدعو ادوجو هتلع عم رودي مكحلا و ملسم هاور امك

راتخملا "و ينغملا سيفنلا هباتك يف هللا همحر يسدقملا ةمادق نبا
نب فسوي ةياور يف قلا ةعامجلا يف اهلعف هللا دبع يبأ دنع
ال صف هب ىدتقي لجر ناك نإو لضفأ حيوارتلا يف ةعامجلا : ىسوم
هللا ىلص يبنلا نع ءاج دقو هب سانلا يدتقي نأ تفخ هتيب يف اه

يلصي ناك هنأ رمع نع ءاج دقو [ ءافلخلا ب اودتقا ]: ملس و هيلع
نم ةعامجو مكحلا دبع نبا و ينزملا قلا اذهبو ةعامجلا يف

اهنولصي هللا دبعو يلعو رباج ناك : دمحأ قلا ةفينح يبأ باحصأ
كلذ نوكي نأ يغبني درفتلا راتخا نم لك : يواحطلا قلا ةعامج يف
هعم عطقي يذلا درفتلا امأف دجاسملا يف مايقلا هعم عطقي ال نأ ىلع
دعس،قولا نب ثيللا نع اذه وحن ىوريو فال، دجاسملا يف مايقلا
امل انيلإ بحأ تيبلا يف يوق نمل ناضمر مايق : يعفاشلا و مكلا
ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجتحا قلا: تباث نب ديز ىور ]
ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخف ريصح وأ ةفصخب ةريجح
ةليل اوؤاج الهتقلا:مث صب نولصي اوؤاجو لا جر هيلإ عبتتف اهيف
جرخي ملف مهنع ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر أطبأو اورضحف

ىلص هللا لوسر مهيلإ جرخف بابلا اوبصحو مهتاوصأ اوعفرف مهيلإ
هنأ تننظ ىتح مكعينص مكب قفلا:امزلا ابضغم ملس و هيلع هللا
يف ءرملا صالة ريخ نإف مكتويب يف الة بصلا مكيلعف مكيلع بتكيس

. ملسم هاور [ ةبوتكملا الة صلا إال هتيب

ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا عمجو كلذ ىلع ةباحصلا عامجإ انلو
عماإل اولص اذإ موقلا [نإ هلوقو رذ يبأ ثيدح يف هلهأو هباحصأ
مايق يف صاخ اذهو [ ةليللا كلت مايق مهل بتك فرصني ىتح مام
هيلع هللا ىلص يبن لا لوقو هب اوجتحا ام مومع ىلع مدقيف ناضمر

هللا ىلص يبنلا كرت اذهلو مهيلع هضرف ةيشخب للعم مهل كلذ ملس و
سانلا هذختي نأ ةيشخ وأ اضيأ كلذب لعمال مهب مايقلا ملس و هيلع

عم مقي مل يلعف : ليق نإف ، هدعب لعفي نأ اذه نمأ دقو اضرف
يضر ايلع نأ يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع يور دق انلق ةباحصلا
يلع قلا:رم دايز نب ليعامسإ نعو ناضمر يف مهب ماق هنع هللا
ىلع هللا رون قفلا: ناضمر رهش يف ليدانقلا اهيفو دجاسملا ىلع

األمرث"أ.هـ. امهاور اندجاسم يف انيلع رون امك هربق رمع

ىلع حلا صملا نم كلذ يف امل ةعامجلا يف حيوارتلا صالة ىلو فاأل
دقز دجسملا يف اهلعف مدع ةلعف ، نيملسملا ةعامج ىلعو يلصملا



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

.. قباسلا صنلا نم حضو امك تلا

نوكت امبرل ةصوصخم حاالت كانه نأ ديب مومعلا هجو ىلع اذه
ال وأ ةعدب بحاص اإلمام نوكك لضفأ تيبلا يف اهيف الة صلا
ىلع اهب ىتفي وال اهصوصخب اهب رظني حلااالت هذهو ةءارقلا نسحي
برف هب ملعأ هدحو فهللا ةقيقحلا ىلع امأاألرج ... مومعلا هجو
ءامسلا نيب امك نماألرج امهنيبو امهضعبي امهيفتك قصتلا نييلصم

.. لوبقلا هللاألرجو لأسن ... ضر واأل

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ال صلا مكحو ! ءاتف راداإل نوعبتي نيذلا األةمئ مكح
؟ مهفلخ ة

لا:77 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: : رشنلا خيرات
2009/10/4

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ىوتفلا راد عبتي نم وأ ىوتفلا راد نم جرختي يذلا اإلمام مكح ام
يلصي نم مكح امو ؟؟؟ لخهف الة صلا زوجت لهو ؟؟؟ خياشملا نم

؟ هفلخ

ةداهشلا قشاع : لئاسلا

***

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

ةسسؤم يه لهو ىوتفلا رادب كدوصقم انل تحضوأ ول دوأ تنك
ةيمسر ةينيد ةسسؤم اهنوكب اهل ةعبات وأ فاقو األ ةرازو هباشت

لثم يف ةساردلا نإف هنظأ ام وهو كلذك لا حلا ناك نإف ةيموكح
دنع ةساردلا اذكو لص األ ثيح نم اهيف جرح ال نكام األ هذه
يأ كلذ نم مزلي ال هنأ ثيح ىوتفلا راد نوعبتي نيذلا خياشملا
راد يف ةساردلل ثمال طرتشي ناك اذإ ...إال رهظي اميف روظحم
ام وهو - مهل ولاالء ىلع مسقلا ؛ك ماظنلل ولاالء راهظإ ىوتفلا

... عنملا ب لوقن اهدنعف - هدعبتسأ

ملع مهدنع خياشملا ؤهالء لا ثمأو رادلا هذه لثم ناك نإو
جرح وال لا حلا هذه يف سأب فال مهنم هملعتت نأ نكمي يقيقح
يتلا ىرخ األ األروم كرتو ملعلا نم مهدنع امم ةدافتس نماال كيلع
اذهو - هركذ قبس يذلا روظحملا كلذ ىلع بترتي -اممل اهيف اولض
هتمدقم يف هللا هظفح يسدقملا دمحم وبأ انخيش هيلإ هبن ام

..." يدعسلا دعاوق ىلإ يدتبملا داشرإ " هباتكل

ىجترت ةدئاف وال ىجري ملع رادلا هذه لثم دنع نكي مل نإ امأ



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ةساردلا مدعو نكام األ هذه لثم نع داعتب اال انناوخ إل بحن انإف
. ةحجار ةحلصم كلذل رهظت مل ثيح اهيف

ىوتفلا راد يف سرد نم وأ ىوتفلا راد ةمئأ فلخ الة صلا مكح امأ
يبأ خيشلل قبس دقو فاقو األ ةمئأ فلخ الة صلا مكحل لثامم وهف
تارم ةدع لا ؤسلا اذه لثم نع ةباج اإل يسدقملا دمحم

. ملعأ ...وهللا هيلإ عجريف

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

اإل ةلأسم يف رجح نبا ظفاحلا بهذم لوح لا ؤس
؟ نامي

لا:52 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/4

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

لهأ ىلع بلغي دلب يف شيعأ نأ يل هللا ءاش لضافلا انخيش
الت داجم و تارظانم مهنيب و ينيب .و ءاجر اإل بهذمب نيدتلا

تأدب يّنأ ،امك مهنع ضارع اإل تلواحف ، مهتاهبش ةرثكب ينوقهرأف
ىلع ال كوتم نامي اإل ةلأسم يف فلخلا و فلسلا هبتك ام عمج يف
لوق قفاوت وه لضافلا انخيش اي اريثك ينفقوتسا يذّلا هللا.واألرم

يفا مكلا طرش نأاألمعلا ةلأسم يف الين قسعلا رجح نبا ظفاحلا
يأ " قلا دق و ينابل األ خيشلا عم ةحص طرش سيل و نامي إل

كال ّصن يف ءاج اّمم و فلسلا لوق وه اذه نأب " رجح نبا ظفاحلا
هيلع هللا ىلص - يبنلا لوق باب )، ئرابلا حتف هباتك يف هم
يف انه :وكلاالم ( سمخ ىلع اإلسالم ينب : - ملسو
هنوك : يناثلا ال،و معو وقال هنوك : امهدحأ : نيماقم

. صقنيو ديزي

ف : لمعلا امأو ، نيتداهشلا ب قطنلا هب دارملا ف : لوقلا امأف
و داقتع اال لخديل ، حراوجلا و بلقلا لمع نم معأ وه ام هب دارملا

. تادابعلا

رظنلا وهب امنإ هافن نمو نامي اإل فيرعت يف كلذ لخدأ نم دارمو
قطنو ، بلقلا ب داقتعا وه : قاولا فلسلا ىلا،ف هللاعت دنع ام ىلإ

. ناكر باأل لمعو ، ناسللا ب

مث أشن انه نمو . هلا مك يف طرش نأاألمعلا كلذب اودارأو
. يتأيس امك صقنلا و ةدايزلا ب لوقلا

. طقف قطنو داقتعا وه : قاولا ةئجرملا و

. طقف قطن وه : قاولا ةيماركلا و



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

قرافلا و . داقتع واال قطنلا و لمعلا وه : قاولا ةلزتعملا و
و . هتحص يف اطرش األمعلا اولعج مهنأ فلسلا نيبو مهنيب
ىلإ رظنلا ب انلق امك هلك اذهو . هلا مك يف اطرش اهولعج فلسلا
رارق وهاإل نامي فاإل اندنع ام ىلإ رظنلا امأب . ىلا هللاعت دنع ام
هيلع مكحي ملو ، ايندلا يف ماكح األ هيلع تيرجأ رقأ نمف ، طقف
ناك نإف ، منصلل دوجسلا ك هرفك ىلع لدي لعف هب نرتقا إالنإ رفكب
ىلإ رظنلا بف نامي اإل هيلع قلطأ نمف قسفلا ك رفكلا ىلع لدي ال لعفلا
هيلع قلطأ نمو هلا، مك ىلإ رظنلا بف نامي اإل هنع يفن نمو ، هرارقإ
ىلإ رظنلا بف هنع هافن نمو ، رفاكلا لعف لعف هنأ ىلإ رظنلا بف رفكلا

ىهتنا . هتقيقح

ال ىتح طقف ةيئزجلا هذهل ال صفم احرش ديرن لضافلا انخيش
. ءازجلا ريخ هللا كازجو األرم ّيلع سبتلي

الهب :صحلا لئاسلا

***

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

.. نيملا ظلا ىلع إالّ ناودع وال نيقتملل ةبقاعلا هللاّنأ دمحلا
: دعب اّمأ

هب، لمعلا و عفانلا ملعلا ىلع صرحا بيبحلا يخ أل لوقأ : ةيادب
،و هناحبس ّبرلا اهب دّبعتُي يتّلا روم نماأل ملعلا بلط ّنأ ملعا و
هيف نوكي ،وال نيملا علا ّبر هلل اذهاألرم صلخت نأ كيلعف هيلع

،فال هيف جّردت اذإ هبحاص عفني ملعلا ّنأ ملعا ،و قولخمل ّظح
مومذم رمأ اذهف شقانت وأ لداجت نأ لجا نم ملعلل كبلط نوكي
هيلمي امل لا عفأ تاّدر دّرجم ملعلل كبلط نوكي نأ ،وأ اننيد يف

هللا كاعري ملعلا بلطاف ، اننيد يف مومذم اضيأ اذهف ، نوفلا خملا
صرحا هبو عدصت ّمث نم هبو لمعت و قحلا فرعت نأ لجأ نم

. هيف جردتلا هللاو عم قدصلا اإلخالصو ىلع

ءانثأ مهيلإ ترشأ نم ةشقانم نع هللا كاعري دعتبا : ايناث
و تقولل ةعيضم مهتلداجمب و مهب لا غتش ،فاال ملعلل كليصحت

مهصمغ و ّقحلا مهّدرب نوفورعم بلا غلا يف مه ،ّمث بلقلل ةوسق
. قحلا لهأ

ةّلز هذهف ىلا هللاعت همحر رجح نبا ظفاحلا نع هتلقن ام :اّمأ ثاثلا



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

األ ءاملع فلسلا ب دارأ إالّاذإ اولوقي اممل فلسلا ىلإ بسن ذإ هنم
هللا همحر ينابل األ خيشلا ترشأ امك هعبت ،ودق يتأيس امك ةرعاش

. ىلا عت

األ بهذم وه نامي اإل يف مكلا طرش األمعلا ّنأب لوقلا : اعبار
ةرعاش

: ديحوتلا ةرهوج هباتك يف يروجيبلا قلا

ـق ـيق حتلا ب فلخلا هيف قطنلا ـقو يدصتلا ب نامي سـراإل وـُف

ـل معلا ب نحرشا رطش،واإلسالم لب ليقو لمعلا ك طرش ليقف

وهو ، ديحوتلا ةرهوج حرش ديرملا فاحتإ هباتك يف يناقللا قلا
: ةيضاملا تايب األ حرشي

دنع راتخملا ّنأ ينعي ةيطرشلا قلطم يف هيبشت " لمعلا "ك هلوقو
ةحلا صلا يفاألمعلا ( ةرعاش :األ ةنسلا لهأب دصقي ) ةنسلا لهأ

اللوال حتسا ريغ نم اهضعبل وأ اهل كراتلا ،ف نامي مكلالإل طرش اهّنأ
لا،واآليت مكلا هسفن ىلع تّوف نمؤم اهتيعورشم يف كش وال دانع

لا. صخلا لمك أل لصحم ال ثتمم

ةعامجو ةفينح يبأ كاإلمام نوققحم موق قولا "يأ ليقو " هلوق
وه ،لب نامي اإل ةقيقح نع اجراخ اطرش رارق اإل سيل ةرعاش نماأل
،ف ةحلا صلا األمعلا رئاس نود اهيف لخاد نكرو ، اهنم ءزج يأ رطش
و رارق اإل امهو اعيمج ناسللا و بلقلا يلمعل مسا مهدنع نامي اإل
قدص نمف اذه ىلعو لا، متحا هعم سيل يذلا مزاجلا قيدصتلا

ال كلذ ىلع ةردقلا عم ةّرم وال هرمع يف رارق هلاإل قفتي ملو هبلقب
.... انمؤم نوكي

قطنلا ،و قيدصتلا وه نامي :ّنأاإل امهدحأ وقالن: مظنلا نم ملعف
وه نامي ّنأاإل يناثلا و هبحاص ىلع ةيويندلا ماكح األ ءارج إل طرش
ريغ لمعلا نيلوقلا نيذه ىلعو رطش قطنلا ،ف قطنلا و قيدصتلا

و حلا صلا لمعلا عومجم لعجي هلباقمو مكلا، طرش وه قطنلا
.... نامي وهاإل قطنلا

ب هتقيقح نحرش واإلسالم يأ " لمعلا ب نحرش :"واإلسالم هلوقو
ا دارملا ،و تايهنملا بانتجاو تارومأملا لا ثتما ينعأ حلا صلا لمعلا

. ىهتنا . اهلمعي مل وأ اهلمع ءاوس اهدر مدعو ماكح األ كلتل ناعذ إل

نامي اإل ىّمسم يف نكر نأاألمعلا وه فلسلا بهذم اّمأ : اسماخ



داهجلا و ديحوتلا (48)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

نم عامج اإل ناك :و ةّينلا باب األّم باتك يف يعفاشلا ،قلا
لمعو لوق نامي ّنأاإل مهانكردأ نمم مهدعب نم نيعباتلا و ةباحصلا

ىهتنا ّباآلرخ. ثلاالةثإال نم دحاو ئزجي ال ةّينو

و مولعلا نايب عماج هباتك يف يلبنحلا بجر نبا اإلمام قلا
لمعو لوق نامي ّنأاإل ثيدحلا لهأ و فلسلا نع روهشملا : مكحلا

ىهتنا . نامي اإل ىّمسم يف ةلخاد اهّلك األمعلا ّنأو ، ةّينو

و لوقلا نم ةبكرم ةقيقح نامي ّنأاإل ملعُي نأ بجي :ام اسداس
يأ امهف ، حراوجلا و بلقلا لمع و ناسللا و بلقلا لوق ، لمعلا

دوجولا ةرورض يف نييواستم نيجزامتم نيرطش لمعلا و لوقلا
طق،ال هعم لوق ال لمع دوجو حصي ال هّنأ امكف ، طارتش اال ةّوقو
اإلسالم خيش قلا اذلو ؛ طق هعم لمع ال لوق دوجو كلذك حصي

ةعاطلا وه نيّدلا ةقيقح ّنإف الة: صلا باتك ةدمعلا حرش هباتك يف
ائيش هلل لعفي مل نمف طقف لوقلا الب لعفلا ب متي امّنإ كلذو دايقن واال

. ىهتنا . رفاك وهف هل نيد ال نمو ؛ انيد هلل ناد امف

يهف األمعلا داحآ ثيح نم اّمأ األمعلا، سنج ثيح نم اذه
، رفكي اهكرات نامي اإل لصأ نم وه ام نماألمعلا ، بتارم ثالةث ىلع
نم وه ام نماألمعلا ،و بجاولا لا مكلا نم وه ام نماألمعلا و

. بحتسملا لا مكلا

نم هفلا خ نم و فلسلا بهذم نيب يقيقحلا قرفلا وه اذه و
ا داحآ نيفلا خملا ؤهالء يأ اولعج ثيح ةلزتعملا و جراوخلا بهذم
ءيش نامي اإل مهلعج ىلإ ةفاضإ ، ةدحاو ةبترم ىلع اهّلك ألمعلا

. هّلك زلا نامي نماإل ءزج زلا اذإ مهبهذم ةجيتن تناكف دحاو
لئاسملا هذه ّنأ بيبحلا لألخ لوقأ ،و تاباج اإل هذهب يفتكأ

يذلا و رفكلا و نامي ةلااإل سر يباتك يف ةلّصفم هللا ءاش نإ اهدجيس
هللا. ءاش نإ داهجلا و ديحوتلا ربنم ربع ابيرق رشنيس

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
صفح وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (49)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

نيمئاقلل ةحيصنو ةلئس األ ىدتنم صوصخب حارتقا
؟ يداهجلا اإلعالم ىلع

لا:206 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/10/4

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

.. مكدوهج يف كرابو يناوخإ هللا مكايح

لهسي يكل يع ضاوملا بسح ةلئس األ اوبترت نأ وهو حارتقا يدل
ألن ةلئس األ ىلإ لوصولا اهب اولهست ةقيرط اورظنت وأ اهيف ثحبلا

دمحم يبأ خيشلل وهف يلا ؤس امأو .. ةبعتم ةيلا حلا ةقيرطلا هذه
هللا.. هظفح يسدقملا

اإل ضعب يف يلقال اوعسوت يداهجلا اإلعالم لهأ ضعب نأ وهو
هجولا ىتح ناك ولو ءاسنلا روص نم زرحتي ال مهضعبف تارادص

يفاأل كلذكو ,( مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل (لق لوقي هللا ناف
انايحأ اهلعجي امم تارثؤملا نم راثك اإل اهيف دجن انأدب دقف ديشان

.. يناغ كاأل برطلا ىلع ثعبت

دقو نيدهاجملل نامأ مامص ءاملعلا أمتن دمحم ابأ بيبحلا انخيش
هللانأ لا سأو " ةحيصنلا نيدلا ": ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلا

.. مكدوهج يف كرابيو مكاعريو مكظفحي

mwahed: لئاسلا

***

: باوجلا



داهجلا و ديحوتلا (50)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

األ ىدتنمل ةبسنلا ب كحارتقا ىلع لضافلا اناخأ اريخ هللا كازج
ةلئس األ بيترتل ةقيرط دادعإ ددص يف ربنملا يف ةوخ واإل ةلئس

هللا.. ءاش نإ اهيلإ لوصولا لهسي ةقيرطب

اإلعالم تارادصإب صاخلا كهيبنتو كتحيصن صوصخب امأو
كلذ ىلع نيمئاقلا انناوخإ نأ دقتعن انك نإو ؛ هيجو وهف يداهجلا

و أطخلا نكلو هيصاعم بانتجاو ، هيف هللا ةعاط ىلع نوصيرح
.. نينمؤملا عفنت ىركذلا و دراو وهسلا

ةوخ لإل حئاصن تهجوو األرم اذه يف ليصفتب تملكت دقلو
كنكميف خومشلا ءاقل ةلئسأ ىلع يتاباجإ يف األرم اذهب نيينعملا

.. ريخ لكل هللا كقفو .. اهتعجارم

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (51)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

؟ دعاقتلا لا ومأ ذخأ مكح

لا:139 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

2009/10/4: رشنلا ةيعرشلاخيرات ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

: دعب امأ هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

.. مكيف هللا كراب .و دعاقتلا لا ومأ ذخا مكح ام

نيكسملا ديلولا وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هيف: ءاج هباشم لا ؤس ىلع باوج ةداتق يبأ انخيشلف

دعاقتلا ب ىمسي ام وهو نيفظوملا نم ريثكلا هب ىلتبم لا ؤسلا اذه
بيجأس نكل ليصفت ىلإ جاتحي األرم اذهو يعامتج اال نامضلا وأ

اال نامضلا و دعاقتلل ىرخ األ روصلا يف لوخدلا نود كلا ؤس ىلع
. يعامتج

ملا كانهو هب، عفتنيو هذخأي نأ ءرملل زئاج لا ملا ضعب كانه لوقأ
لب مهل هكرتي ال نكلو ؛ ليصفتب القلب طإب هب عفتني نأ هل زوجي ال
ةجاح هل نكي مل نإو هب عافتن هلاال زاج هل اجاتحم ناك نإف هذخأي

: نايبلا كيلا هبو قدصت

هسفن اهب ةبيط هذخأي نأ هلف مهلا نم وأ ةلودلا نم ناك 1-ام
. عاطتسا هللاام يقتيو اريدقت كلذ ردقي نأ عيطتسيو



داهجلا و ديحوتلا (52)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

رظنيو مهل هكرتي وال مهنم هذخأيف ةيوبرلا دئاوفلا نم ناك 2-ام
. نيملسملا حلا صم يف هقفنأ إوال هب عافتن هلفاال هل اجاتحم ناك نإ

طلتخا دق ناك نإ ،امأ ابرلا يف ىمني عطتقملا مهلا نأ مزج اذإ اذه
زجع نإو ، امهنيب قيرفتلا بجاولا اللف وحلا مارحلا نيب رامثتساب

."أ.هـ. ريدقتلا هلف ةقدب األرم ةفرعم نع

م نم عافتن اال ناسن نألإل هرسأ هللا كف خيشلا نأكالم هابتن عماال
... رظن هيف هيلإ ةجاحب ناك اذإ مارحلا هلخد ناك ولو دعاقتلا لا

ملعيو ايرايتخا ناك اذإ امأ ايرابجإ دعاقتلا ماظن ناك حةلا يف اذه
تامرحملا وأ ابرلا يف لا ومأ نم هعفديس ام رمثتسيس هنأ هبحاص

ضعبلا ...و دعاقتلا ماظن يف هذه لا وحلا كارتش هلاال زوجي ال
باإل ةمزلم اهرابتعاب ةلودلا هعفدت يذلا يدعاقتلا بتارلا يف ففخ

دصقنو ، اعبط هلخد يذلا مارحلا نم للحتلا اعم هاياعر ىلع قافن
اهيف نيلماعلا بتاور نم اءزج عاطتقاب موقت امدنع ةلودلا نأ كلذب
دوقنلا هذه عضوب موقت يهف يدعاقتلا بتارلل مهقاقحتسا نيح ىلإ
اهلخديف غابلا- يزكرملا كنبلا - ةيوبرلا كونبلا خالل نم اهرامثتساو

لخد يذلا مارحلا ةبسن ردقي نأ عاطتسا نمف ،اذل كلذ نم مارحلا
نإ كلذ لعف هيلع بجاولا ،ف هجرخيو رامثتس اال اذه نم مهلا

. ملعأ ..وهللا اهعسو إال اسفن هللا فلكي ،وال هريدقت عاطتسا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (53)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

هللا سيلأ تالةو( دنع .. ىلب : لوق ثيدح ةحص ام
)؟ نيمكاحلا مكحأب

لا:197 ؤسلا مقر

2009/10/4: رشنلا ةيعرشلاخيرات ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

: هتاكربو هلا ةمحرو مكيلع الم سلا

دمحم وبأ خيشلا مهسأر ىلعو نيدحوملا يناوخإ هللا مكايح
و نيتلا و مكدحأ أرق اذإف - ثيدحلا اذه ةحص ..ام يسدقملا مصاع
ىلب : لقيلف ( نيمكاحلا مكحأب هللا سيلأ ) اهرخآ ىتأف - نوتيزلا

ةبوتكملا الة صلا يف اذه لوقن لهو . نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو
و هرصنب مكديأو مكيف هللا كرابو . ثيدحلا حص نإ ةعامجلا عم

. نيكمتلا

رجاهملا باهش وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

نم اذه درو هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
و نيتلا (و مكنم أرق نم ": ظفلب اعوفرم ةريره يبأ ثيدح
هللا سيلأ ) : اهرخآ ىلإ ىهتناف ( نوتيزلا

خلا ".. ىلب : لقيلف ( نيمكاحلا مكحأب

.. فيعض ثيدح وهف ، مسي مل لجر هيفو هريغو دواد وبأ هجرخأ

.(860)" حيباصملا ةاكشم "(156)و" دواد يبأ فيعض " رظنا

داهجلا و ديحوتلا ربنم يف ةيعرشلا ةنجللا



داهجلا و ديحوتلا (54)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

طلتخم هبتار يذلا هدلا و ةقفن تحت شيعي نم مكح
؟

لا:186 ؤسلا مقر

2009/10/4: رشنلا ةيعرشلاخيرات ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

انناوخأ يماشلا ةماسأ وبأو دمحم وبأ نايلا غلا نابيبحلا انيخيش
. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا ربنملل ةيعرشلا ةنجللا يف

ةبسنب طلتخم هبتار يذلا هدلا و ةقفن تحت شيعي نم مكح وه ام
دجي مل وأ طابلا الزلا ناك اذإ اصوصخ يدعاقتلا بتارلا نم ةريبك

. مكيف هللا كراب معالو

ميكحلا دبع : لئاسلا

***

: باوجلا

كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو وهللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
.. كيف هللا

طلتخم هلملا ناك نم نأ ملعلا لهأ ررق دقف كلا ؤسل ةبسنلا -ب
رئاس زوجتو مهلا، نم األلك هريغل زوجي هنإف ، مارحلا اللو حلا نم

( ةيهاركلا ب ليقو ) ىلوأ كلذ نع عروتلا ،إالنأ هتلماعم هوجو
و نم هتقفن ذخأي هللانأ ءاش نإ تركذ نم ىلع جرح فال هيلعو
ال هنوكل ةقفنلا هذهل هتجاح روهظ نم تركذ امك لا وحلا ةصاخ هدلا
ك مّرحم لمع قيرط نع هبستكي يذلا لا ...وملا ةقفنلل رخآ هل ردصم

هبستكا هنأ يأ هبسكل ًامّرحم ماالً ءاملعلا هيّمسي شغلا و ابرلا
نوكي لا ملا اذه نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دقو ، مّرحم قيرطب
ةقفنلا ك حابم قيرطب هنم هذخأ نم امأو ، طقف هبستكم ىلع ًامارح



داهجلا و ديحوتلا (55)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

...و ريزنخلا و رمخلا ك هنيعل مرحملا خبالف هيلع مرحي فال ةيدهلا و
ملعأ هللا

انباوج يف درو يعبطم أطخ ىلإ انهيبنت ىلع اريخ هللا كازجو
. هحيحصت ،مت دعاقتلا ملا لوح قباس لا ؤس ىلع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (56)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (57)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ابوروأ يف باقنلا كرتب ينرمأ نإ يجوز عيطأ له
؟ تاقياضملا و لكاشملل اعفد

لا:217 ؤسلا مقر

2009/10/4: رشنلا ةيعرشلاخيرات ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

دمحم يبأ لضافلا انخيش .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
عوضومل ؤساال مكل تلسرأ دق .. كاعرو هللا كظفح يسدقملا

ةردقم ينإف ىلا هللاعت مكناعأ اآلن, ىلإ مكنم ادر دجأ ملو , باقنلا
ىقلتأ نأ اوجرأ . لغاشملا نم اهريغو ةلئس األ ةرثك نم هنولمحت ام
مسق يف ماعلا ىلع يلا ؤس ضرع مدع مكنم اوجرأ امك , يلا ؤسل ادر

الم ..وسلا ءازجلا ريخ هللا مكازج . عوضوملا ةيصوصخل ةلئس األ
ال نب تنب هللا يف مكتخأو مكتذيملت .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

ند..

BentBnladn: لئاسلا

***

: باوجلا

دقل ةلضافلا انتخأ هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
كنأ عم هيلع ةباج اإل مدع انيلع نيبتعتو نيترم كلا ؤس تررك
هسفن تقولا يفو ةماعلا ةحفصلا ىلع كبيجن ال نأ انيلع نيطرتشت
اذهف ، ةصاخ ةباجإ هيلع كبيجن اديرب نيترملا كال يف يكرتت مل
دقو كبيجن فيك انرتحا دقف ؛ كتباجإ يف ريخأتلا ببس ناك
انمقو اندهتجا انيلع تبتعو تححلأ املف ؛ نيقيرطلا انيلع تددس

كل كرابي نأ ىلا هللاعت لأسن كنبا مسا فذحو كلا ؤس راصتخاب
راص دق لا ؤسلا بسحنو ديعب نم ولو كيلإ ريشي ام انفذحو هيف
امم نيناعي ابوروأ يف تاملسملا نم مكف .. كيلع هيف جرح ال اماع
ئيهي نأو هظفحب نكظفحي نأ ىلا هللاعت لأسن هنم نيناعت

وال هنوشخيو مهنيد اهيف نوميقي اهيلإ نووأي سإالم راد نيملسملل
.. هاوس نوشخي

عم ابوروأب شيعأو .. ةجوزتم ةأرما ينإ كلا:" ؤس صخلم اذهو



داهجلا و ديحوتلا (58)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

نكلو .. ةيويند ةحلصمل ,ال اننيدب انبره اندلب انكرت وأواليد.. يجوز
انوعدي ,مل مهثحابمو ةلودلا نمأ كوالب مهناوعأو تيغاوطلا رهق

ملأ يلكو اهلوقأو نييبيلصلا بلالد ةرجهلا ىلإ انررضاف انتايحب أنهن
مملا ةرفكلا نييبيلصلا بالد يف واألنام األنم اندجو دقف نزحو
ينإ انخيش إالبهللا. ةوق وال لوح وال نيملسملا بالد يف هدجن
ةصاخو كوكشلا و لكاشملا نم اريثك يل ببسي كلذو ةبقنم ةأرما
لعفأف ي هجو نع فشكأ نأ عراشلا ب ينوربجيف ةطرشلا نم

ىلإ األرم لصو املف يل. رفغيو ينع زواجتي هللانأ لأسأو ةرطضم
واال باقنلا نع يلختلا ب يجوز ينرمأ , ةدمعتمو ةرشابم تاقياضم

. بعاتم هجاون نأ وأ لكاشم ثودحل عنمًا باجحلا ب ءافتك

بستحأو هعيطأ مأ ضفرأو يجوز يصعأ له انخيش اي يردأ فال
و نيملسملا اإلسالمو مكملعب هللا عفنو مكيف هللا كراب ؟؟

.. لوقنف .. نيدهاجملا

كئادترا ىلع ءاقب باإل كجوز عانقإ وأال يلواحت نأ كل انتحيصن
ةددحم فورظ يف كهجو فشكل انايحأ تررطضا ولو ، باقنلل

تبلط ول نكلو هللا ءاش نإ كيلع جرح فال ةطرشلا طغض تحت
نينستف لا؛ حلا ةعيبطب نسحأ ناكل كهجو نع فشكتل ةيطرش

ردقت ةرورضلا ف كل كلذ رسيتي مل نإف ؛ كدنع تاملسملل ةنس كلذب
نع ررضلا عفدو ةجاحلل كهجو نيفشكت كنوك ينعي ؛ اهردقب
هيقبت نأ هنم مزلي ال اذهف ةطرشلا هيلإ كرطضي نيح كسفن
بوجوو هجولا فشك ةمرحب نيدقتعت تنك نإ اذه .. امود افوشكم

فاألرم ءاملعلا نم هفشك زاوج ىري نم بهذم ىلعف ..إوال هتيطغت
جرحو ررض األرم يف ناك نإ كسفن ىلع يقيضت ،فال ةعس هيف

ةلا حلا هذه لثم يف كجوز ةعاطو لا، ؤسلا يف تركذ امك لكاشمو
..فال ةيصعمب كرمأي مل بهذملا اذه ىلع وهو ، ةبجاو ألاهن ىلوأ
ىلع تنعلا يلخدت وأ كجوز نيبو كنيب قاقشلا يلخدت نأ يغبني
ىلإ كهبنن نكلو .. ةعس هيف األرم مادام وأوالكد كجوزو كتيب
نم هجولا فشك زاوج ىري نم دنع يعرشلا باجحلا طورشب ديقتلا
اعساو بوثلا وأ بابلجلا نوكو رحنلا و ةبقرلا ةيطغت نم ءاملعلا

. ءوس لك نم كظفحو ىضريو بحي هللاامل كقفو .. اقيفص اغباس

داهجلا و ديحوتلا ربنم يف ةيعرشلا ةنجللا



داهجلا و ديحوتلا (59)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

ةيناث لا ةعومجملا سرهف

؟ كنبلا قيرط نع ةرايس ءارش 
؟ رافك تاناملر بلا باون لك ربتعن له

؟ داهجلا مامأ قئاع جاوزلا له
هيومتلل غيلبتلا و ةوعدلا ةعامج عم جورخلا زاوج نع
؟ يداهجلا يفلسلا جهنملل ةبراحملا تاموكحلا ىلع

؟ رفاسملا صالة لوح 
راد يف رفاكلا و ملسملا نيب زوجي له ابرلا لوح 

؟ برحلا
؟ ةلا حلا هذه لثم يف بذكلا يل زوجي له

؟ غيلبتلا و ةوعدلا ةعامج دنع ةدوجوملا عدبلا يه ام
؟ يسدقلا نيدلا ءايض تاباتكب مكلوق ام

هللا؟ ليبس يف دهاجأ نأ ديرأو نويد يلع 
؟ مرحم نود ةرايسلا يف ةأرملا بوكر نع لا ؤس 
قلخلا ءيس عم لماعتلا ةيفيك لوح ةحيصنو لا ؤس 

؟ ربكتملا
يف ةيبرتلا و ةيفصتلا ءايعدأ خياشم لوح لا ؤس 

؟ رئازجلا
ىلع لوصحلا لباقم ةوشرك ملا عفد زوجي له

؟ ةفيظو
انئامسأ لا صيإب ددهي مامإ فلخ الة صلا مكح 

؟ نولطنبلا سبلي نم فلخ الة ،وصلا تارباخملل
؟ ةئجرملا فلخ الة صلا مكح 

هللا؟ ليبس يف ريفنلا لوح راسفتسا 
اهؤادأ لضف مأاأل لضفأ تيبلا يف حيوارتلا صالة له

؟ دجسملا يف ةعامج
الة صلا مكحو ! ءاتف راداإل نوعبتي نيذلا األةمئ مكح 

؟ مهفلخ
اإل ةلأسم يف رجح نبا ظفاحلا بهذم لوح لا ؤس 

؟ نامي
نيمئاقلل ةحيصنو ةلئس األ ىدتنم صوصخب حارتقا 

؟ يداهجلا اإلعالم ىلع
؟ دعاقتلا لا ومأ ذخأ مكح 

هللا سيلأ ) تالةو دنع ىلب.. : لوق ثيدح ةحص ام
)؟ نيمكاحلا مكحأب

؟ طلتخم هبتار يذلا هدلا و ةقفن تحت شيعي نم مكح 
ابوروأ يف باقنلا كرتب ينرمأ نإ يجوز عيطأ له



داهجلا و ديحوتلا (60)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
HGEHKDI هيناثلا ةعومجملا

؟ تاقياضملا و لكاشملل اعفد


